
แบบ กตน. ๒ 

๑ 

 

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔  
 
หน่วยงาน : กระทรวงการต่างประเทศ 

นโยบายรัฐบาล 
 

เร่ือง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

นโยบายหลักข้อที่ ๑ 
การปกป้อง 
และเชิดชสูถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
      ๑.๒ ต่อยอดการ
ดำเนินการของหน่วย
พระราชทานและ
ประชาชนจิตอาสา
พระราชทาน        
ตามแนวพระราชดำร ิ

๑. การจัดกิจกรรม  
จิตอาสา
พระราชทาน      
ของหน่วยงาน 
ในต่างประเทศ 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์  
เมื่อวันท่ี ๒ เม.ย. ๒๕๖๔ ได้มอบเครื่องมือการแพทย์        
ที่จำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด-๑๙ ให้แก่แผนกโรคติดเชื้อ 
โรงพยาบาล Hospital Center University of Fann     
กรุงดาการ์ ประกอบด้วย เครื่องวัดความดัน (electronic 
tensiometers) เครื่องผลิตสุญญากาศ (vacuums) 
เครื่องวัดระบบออกซิเจนแบบพกพา (portable 
oxymeters) หนา้กากความดันสูง (high concentration 
masks) เครื่องวัดความดันโลหติ (blood pressure 
monitors) และเครื่องควบคุมออกซิเจน (oxygen 
regulators) โดยอุปกรณ์ดังกล่าวไม่เพียงแตจ่ำเป็นต่อ       
ผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ แต่ยังเป็นประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วย
โรคตดิเช้ืออ่ืนๆ เช่น วัณโรค 

- - - - สอท. ณ กรุง
ดาการ์ /  
สกญ. ณ เมือง
ฮ่องกง /  
สกญ. ณ นคร
คุนหมิง /  
สอท. ณ กรุง
วอชิงตัน 



แบบ กตน. ๒ 
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นโยบายรัฐบาล 
 

เร่ือง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง เมื่อวันท่ี ๑๔ เม.ย. 
๒๕๖๔ ได้จดักิจกรรมจติอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต         
เพื่อความสุขของประชาชน ณ วัดพุทธธรรมาราม         
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยมผีู้เขา้ร่วมประมาณ ๓๐ คน 
ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา ด้วยการทำความสะอาดลานวัด
และขนกระเบื้องและอุปกรณ์ที่เกีย่วข้อง เพื่อนำไปบูรณะ
กุฏิสงฆ์ในบรเิวณวัด 
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง เมื่อวันท่ี ๒๔ เม.ย. 
๒๕๖๔ ได้จดักิจกรรมจติอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"  
ณ วัดป่าเซต์ มหาราชฐาน ซึ่งเป็นวัดนิกายเถรวาท ตั้งอยู่ใน
เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน โดยมี
ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ทีมประเทศไทย และครอบครัว      
เข้าร่วม จำนวน ๓๑ คน พร้อมกับสมาคมนักเรียนไทย     
ในมณฑลยูนนานและชุมชนคนไทยในเขตสิบสองปันนา 
ร่วมทำบุญถวายสังฆทาน โดยได้ถวายพัดลม ๑๐ ตัว และ
ปัจจัยแด่พระสงฆจ์ำนวน ๔ รูป รวมทั้งทำความสะอาด  
พระอุโบสถ ลานวัด พ้ืนท่ีสวนของวัด และพื้นท่ีโดยรอบ   
ต้นศรีมหาโพธิ์ท่ีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงปลูกไว้
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นโยบายรัฐบาล 
 

เร่ือง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

เมื่อครั้งเสด็จฯ เยือนวัด เมื่อวันที่ ๔ มี.ค. ๒๕๓๘ 
นอกจากน้ี คณะฯ ยังได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน ๑๒ ต้น 
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เมื่อวันท่ี ๒๙ - ๓๐ 
เม.ย. ๒๕๖๔ ได้จดักิจกรรมจิตอาสาฯ โดยเอกอัครราชทูต 
หัวหน้าทีมประเทศไทย แจกชุดอาหารกลางวันและของว่าง 
จำนวน ๕๐ ชุด แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ. George 
Washington University Hospital และมอบอาหารแห้ง
ให้แก่องค์กร Manna Food ซึ่งเปน็องค์กรเอกชนไม่แสวง
ผลกำไรเพื่อนำไปมอบใหผู้้ยากไร้ จำนวนประมาณ ๒๐๐ 
ครัวเรือน ต่อไป 

นโยบายหลักด้านที่ ๔ 
การสร้างบทบาทไทย
ในเวทีโลก 
      ๔.๑ สร้าง
บทบาทที่สร้างสรรค์
ของไทยในภูมิภาค
และเวทีโลก 

2. การประชุมระดม
สมอง APEC 
Media Focus 
Group คร้ังท่ี ๑ 

เมื่อวันท่ี ๒ เม.ย. ๒๕๖๔ อธิบดีกรมสารนิเทศเป็นประธาน
การประชุมระดมสมอง APEC Media Focus Group     
ครั้งท่ี ๑ ร่วมกับอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ     
เพือ่สร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจของสื่อมวลชน
เกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค ปี ๒๕๖๕     
ของไทย และประเด็นสำคญัของการประชุม และเพื่อหารือ
แลกเปลีย่นข้อคิดเห็นกับภาคสื่อมวลชนเกี่ยวกับ          
แนวทางการประชาสมัพันธ์การเปน็เจ้าภาพเอเปคของไทย

๑๐๐ - อาจพิจารณา
จัดการประชุม
ระดมสมอง
เพิ่มเตมิ โดย
เชิญสื่อมวลชน
สำนักอ่ืน
เพิ่มเตมิ รวมถึง
ตัวแทนภาค
ประชาสังคม
และกลุม่

๑๐๔,๙๖๐ 
บาท 

กรมสารนิเทศ 
กระทรวงการ 
ต่างประเทศ 
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นโยบายรัฐบาล 
 

เร่ือง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ให้สาธารณชนไทยได้เล็งเห็นและใช้ประโยชน์ และรู้สึกเป็น
เจ้าของร่วม และใหต้่างประเทศไดร้ับทราบถึงบทบาทและ
ภาพลักษณ์ทีด่ีของไทย รวมทั้งการใช้โอกาสการเป็น
เจ้าภาพการประชุมเอเปคแสดงศกัยภาพด้านเศรษฐกิจ   
ของไทย 

เยาวชนเข้าร่วม
เพื่อแลกเปลีย่น
รับฟังความ
คิดเห็น และ
สร้างความ
ตระหนักรู้ในวง
กว้างมากยิ่งข้ึน 

นโยบายหลักด้านที่ ๔ 
การสร้างบทบาทไทย
ในเวทีโลก 
      ๔.๑ สร้าง
บทบาทที่สร้างสรรค์
ของไทยในภูมิภาค
และเวทีโลก 

3. การประชุม
คณะกรรมาธิการ 
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งสหประชาชาติ
สำหรับภูมิภาค
เอเชียและแปซิฟิก 
(เอสแคป) สมัยที่ 
๗๗ ประจำปี ค.ศ. 
๒๐๒๑ 

นายกรัฐมนตรีกลา่วเปิดการประชุมฯ ผ่านเทปบันทึก      
วีดิทัศน์ เมื่อวันที่ ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๔ โดย (๑) แสดงวิสยัทัศน์
และนำเสนอโมเดลเศรษฐกิจ BCG เป็นแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมยุคหลังโควิด-๑๙ (๒) แสดงความพร้อม
ของไทยในการเป็นหุ้นส่วนความรว่มมือกับประเทศต่าง ๆ 
ในการฟื้นตัวให้กลับมาดีกว่าเดิม (๓) เรียกร้องให้ประเทศ
สมาชิก ๑) ส่งเสรมิการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
(universal health coverage) และการบรูณาการ 
“หลักการกรุงเทพฯ” เพ่ือดำเนินการด้านสาธารณสุข       
ในบริบทของการรับมือกับภัยพิบตั ิ๒) เสรมิสร้างความ
เข้มแข็งใหก้ับระบบคุม้ครองทางสงัคม และ ๓) ส่งเสรมิ  
และรักษาความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจและดจิิทัล เร่งรัดให้

๑๐๐ ด้วยสถานการณ ์
การแพร่ระบาด
ของโควิด-๑๙  
เอสแคปจึงปรับ
รูปแบบการ
ประชุมจากเดิม
แบบผสมผสาน  
เป็นการประชุม
ทางไกลเตม็
รูปแบบ 

- - กรมองค์การ
ระหว่างประเทศ 
กระทรวงการ
ต่างประเทศ 
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นโยบายรัฐบาล 
 

เร่ือง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ประเทศสมาชิกกลับสู่การดำเนินการตามเป้าหมายของ
วาระการพัฒนาท่ียั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ 

นโยบายหลักด้านที่ ๔ 
การสร้างบทบาทไทย
ในเวทีโลก 
      ๔.๑ สร้าง
บทบาทที่สร้างสรรค์
ของไทยในภูมิภาค
และเวทีโลก 

4. การผลักดันให้ 
แนวปฏิบัติที่ดี     
ของไทยได้รับการ
ยอมรับในเวที
ระหว่างประเทศ 

การให้ข้อคิดเห็นและการผลักดันประเด็นที่สำคญักับไทย 
รวมถึงในประเด็นที่ไทยมีแนวปฏบิัติที่ดีและไดร้ับการ
ยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ ผ่านการเจรจาข้อมตติ่าง ๆ 
การเข้าร่วมกลุ่มทีม่ีความสนใจร่วมกันผ่านการดำเนินการ
ของคณะผู้แทนถาวรไทย ณ นครนิวยอร์ก กรุงเวียนนา 
และนครเจนีวา เพื่อส่งเสรมิบทบาทนำของไทย            
ด้านสาธารณสุขและความมั่นคงของมนุษย์ ล่าสุดผ่านการ
เจรจาร่าง Political Declaration on HIV/AIDS 2021 
และการเข้าร่วมเป็นสมาชิก Group of Friends of 
Human Security 

- ความกระช้ันชิด
และเร่งด่วนของ
การเจรจา ทำให้
จำเป็นต้อง
ประสานงาน 
เป็นการภายใน
กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง      
เพื่อขอรับท่าที 

- - กรมองค์การ
ระหว่างประเทศ 
กระทรวงการ
ต่างประเทศ 

นโยบายหลักด้านที่ ๔ 
การสร้างบทบาทไทย
ในเวทีโลก 
      ๔.๑ สร้าง
บทบาทที่สร้างสรรค์
ของไทยในภูมิภาค
และเวทีโลก 

5. การจัดทำ
รายงานประจำปี
ตามมาตรา ๗     
ของอนุสญัญา     
ห้ามทุ่นระเบิด
สังหารบุคคล 

กรมองค์การระหว่างประเทศ ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการทุ่น
ระเบดิแห่งชาติ (ศทช.) กรมส่งเสรมิและพัฒนาคณุภาพชีวิต
คนพิการ (พก.) และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
(สพฉ.) จัดทำรายงานประจำปตีามมาตรา ๗ ของอนุสัญญา
ห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ประจำปี ค.ศ. ๒๐๒๐ และ
นำส่งรายงานฯ ต่อฝ่ายเลขานุการของอนุสัญญาห้ามทุ่น
ระเบดิสังหารบุคคลไดภ้ายในกำหนดระยะเวลา ซึ่งเป็นการ

- - อุปสรรคดา้น
ภาษาของ
หน่วยงาน        
ผู้ปฏิบัติ  
- การบูรณาการ
ข้อมูลระหว่าง

โดยที่ไทย
จำเป็นต้อง
จัดทำและ
นำส่งรายงาน
ดังกล่าวทุกปี 
จึงควรส่งเสริม
การ
ประสานงาน 

- กรมองค์การ
ระหว่างประเทศ 
กระทรวงการ
ต่างประเทศ 



แบบ กตน. ๒ 

๖ 

 

นโยบายรัฐบาล 
 

เร่ือง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ดำเนินการตามพันธกรณีของไทยภายใต้อนุสญัญาดังกล่าว 
และเป็นการรักษามาตรฐาน (standard) รวมทั้งเสริมสร้าง
สถานะและเกียรตภิูมิ (status) ของไทยในเวทีระหว่าง
ประเทศ 

หน่วยงาน       
ที่เกี่ยวข้อง 
ทำให้การจัดทำ
รายงานต้องใช้
เวลานาน  

และสร้างความ
ตระหนักถึง
ความจำเป็น
และ
จุดประสงค์   
ในการจัดทำ
รายงานมาก
ยิ่งข้ึน ซึ่งกรม
องค์การ
ระหว่าง
ประเทศได้
นำส่งรายงาน
ฉบับสมบรูณ์
ของไทยให้
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องใช้
เป็นแนวทาง  
ในการพิจารณา
จัดทำรายงาน
สำหรับปีถัดไป
แล้ว  



แบบ กตน. ๒ 

๗ 

 

นโยบายรัฐบาล 
 

เร่ือง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

นโยบายหลักด้านที่ ๔ 
การสร้างบทบาทไทย
ในเวทีโลก 
      ๔.๑ สร้าง
บทบาทที่สร้างสรรค์
ของไทยในภูมิภาค
และเวทีโลก 

6. การจัดทำท่าที
ไทยและการมีส่วน
ร่วมในการประชุม
เตรียมการสำหรับ
การประชุมรัฐภาคี
สนธสิัญญาห้าม
อาวุธนิวเคลียร์ 
คร้ังท่ี ๑ 

กรมองค์การระหว่างประเทศ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ของกระทรวงฯ  ได้แก่ สถานเอกอัครราชทูต ณ  
กรุงเวียนนา คณะผู้แทนถาวร ณ นครเจนีวา และ 
คณะผู้แทนถาวร ณ นครนิวยอร์ก ศึกษาและจัดทำท่าทีไทย 
และเข้าไปมสี่วนร่วมอยา่งแข็งขันในการหารืออย่างไม่เป็น
ทางการเพื่อเตรยีมการสำหรับการประชุมรัฐภาคีสนธสิัญญา
ห้ามอาวุธนิวเคลยีร์ครั้งท่ี ๑ ซึ่งกำหนดจะจดัขึ้นในเดือน 
ม.ค. ๒๕๖๕ โดยไทยในฐานะสมาชิก Core Group ได้ร่วม
นำเสนอประเด็นและข้อคดิเห็นท่ีสร้างสรรคเ์พื่อจะนำไปสู่
ผลลัพธ์อันเป็นรูปธรรมสำหรับการประชุมรัฐภาคี โดย
สอดคล้องกับผลประโยชน์และท่าทีของไทย ซึ่งเป็นการ
ส่งเสริมสถานะ เกียรติภมูิ และบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทย
ในเวทีระหว่างประเทศ 

- การประชุม
ทางไกล (virtual 
meeting) ทำให้
ผู้แทนของ
ประเทศต่าง ๆ 
เข้าร่วมประชุม
จากช่วงเวลาที่
แตกต่างกันตาม 
time zone  
 

อาจส่งเสริม
การบูรณาการ
ระหว่าง
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง เช่น 
สภาความ
มั่นคงแห่งชาติ 
กระทรวง 
กลาโหม และ
สำนักงาน
ปรมาณูเพื่อ
สันติ ในการ
พิจารณา
กำหนดท่าที
ไทย รวมทั้ง
ประเด็นที่ไทย
จะผลักดัน
อย่างเป็น
รูปธรรม 

- กรมองค์การ
ระหว่างประเทศ 
กระทรวงการ
ต่างประเทศ 

นโยบายหลักด้านที่ ๔ 
การสร้างบทบาทไทย
ในเวทีโลก 

7. การรณรงค์     
หาเสียงให้กับ     
การสมัคร 

เมื่อวันท่ี ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๔ ไทยไดร้ับเลือกตั้งในตำแหน่ง
สำคัญในองค์การระหว่างประเทศ จำนวน ๒ ตำแหน่ง 
ระหว่างการประชุมบริหารของคณะมนตรเีศรษฐกิจและ

- ความท้าทาย
จากการระบาด
ของโรค          

การไดร้ับ
เลือกตั้งใน

- กรมองค์การ
ระหว่างประเทศ 



แบบ กตน. ๒ 

๘ 

 

นโยบายรัฐบาล 
 

เร่ือง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

      ๔.๑ สร้าง
บทบาทที่สร้างสรรค์
ของไทยในภูมิภาค
และเวทีโลก 

รับเลือกต้ังของไทย 
ในองค์การระหว่าง
ประเทศ 

สังคมแห่งสหประชาชาติ (ECOSOC Management 
Meeting) ณ นครนิวยอร์ก ได้แก่  
๑) สมาชิกคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรม
และความยุติธรรมทางอาญา (Commission on Crime 
Prevention and Criminal Justice - CCPCJ) วาระปี 
ค.ศ. ๒๐๒๒ – ๒๐๒๔ 
๒) สมาชิกคณะกรรมการบริหาร (Executive Board)    
ขององค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 
และเพิ่มพลังผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Entity for 
Gender Equality and the Empowerment of 
Women - UN Women) วาระป ีค.ศ. ๒๐๒๒ – ๒๐๒๔
ทั้งนี้ การได้รับเลือกตั้งในตำแหน่งดังกล่าวช่วยเสริมสร้าง
สถานะและเกียรตภิูมิของประเทศและทำให้ไทยได้แสดง
บทบาทที่แข็งขันและสร้างสรรค์ในเวทีโลก รวมทั้งเป็นผู้มี
ส่วนร่วมในการผลักดันนโยบาย กำหนดระเบียบ กฎเกณฑ์ 
มาตรฐานสากลต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไทย 
ตลอดจนแสดงวิสยัทัศน์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ 

โควิด-๑๙ ทำให้
เกิดข้อจำกัดใน
การดำเนินการ
ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อการรณรงค์ 
หาเสียงของไทย 
ในภาพรวม อาทิ   
การเลื่อน
กำหนดการ
เลือกตั้ง การงด
จัดกิจกรรมแบบ 
in-person  
การไมส่ามารถ
เดินทางไป
รณรงค์หาเสียง 

ตำแหน่ง
ดังกล่าว 

ช่วยเสริมสรา้ง
สถานะและ
เกียรตภิูมิของ
ประเทศ และ
ทำให้ไทยได้
แสดงบทบาท 
ที่แข็งขันและ
สร้างสรรค์ใน
เวทีโลก รวมทั้ง
เป็นผู้มสี่วน
ร่วมในการ
ผลักดัน
นโยบาย 
กำหนด
ระเบียบ 
กฎเกณฑ์ 
มาตรฐาน 

ต่าง ๆ ของโลก 
เพื่อให้เกิด

กระทรวงการ
ต่างประเทศ 



แบบ กตน. ๒ 

๙ 

 

นโยบายรัฐบาล 
 

เร่ือง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ประโยชน์ต่อ
ไทย ตลอดจน
แสดงวิสัยทัศน์
ของไทยให้เป็น
ที่ยอมรับใน
ระดับ
นานาชาติ 

นโยบายหลักด้านที่ ๔ 
การสร้างบทบาทไทย
ในเวทีโลก 
      ๔.๑ สร้าง
บทบาทที่สร้างสรรค์
ของไทยในภูมิภาค
และเวทีโลก 

8. การสร้างความ
ร่วมมือในการจัดหา
วัคซีนป้องกัน 
โควิด-๑๙ กับรัสเซีย
ตามนโยบายรัฐบาล 

กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมยุโรปและสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ไดห้ารือกับทางการรสัเซยี
เพื่อขอสั่งซื้อวัคซีน Sputnik V ตามนโยบายของรัฐบาล 
ในการจัดหาวัคซีนจากแหล่งต่าง ๆ เพิ่มเตมิ โดย
นายกรัฐมนตรีได้ลงนามหนังสือขอรับการสนับสนุนวัคซีน
จากประธานาธิบดีรสัเซีย เพื่อแสดงเจตนารมณ์ทาง
การเมืองระดับสูงท่ีจะร่วมมือกับรสัเซีย ตามที่กระทรวงฯ 
เสนอ ส่งผลให้ทางการรสัเซยีตอบสนองต่อคำขอดังกล่าว
ด้วยดี ความสำเร็จดังกลา่วเป็นผลสืบเนื่องจากการดำเนิน
นโยบายรักษาและขยายความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-รสัเซีย
อย่างรอบด้านและต่อเนื่อง รวมถงึการปูพื้นฐานความ
ร่วมมือด้านสาธารณสุขและวัคซีนระหว่างหน่วยงาน 
ไทย-รัสเซีย ซึ่งกระทรวงฯ ได้ช่วยประสานมาตั้งแตป่ี 
๒๕๖๓ ปัจจุบัน การนำเข้าวัคซีนจากรัสเซียอยูร่ะหว่างการ

- - - - กรมยุโรป 
กระทรวงการ
ต่างประเทศ 



แบบ กตน. ๒ 

๑๐ 

 

นโยบายรัฐบาล 
 

เร่ือง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ดำเนินงาน โดยกระทรวงสาธารณสุขและบริษัทผู้แทน
นำเข้าวัคซีนฯ 

นโยบายหลักด้านที่ ๔ 
การสร้างบทบาท 
ของไทยในเวทีโลก 
     ๔.๑ สร้างบทบาท
ที่สร้างสรรค์ของไทย
ในภูมิภาคและเวทีโลก 
     ๔.๓ ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและ
วัฒนธรรม 
 

9. การจัดการ
ประชุม
เอกอัครราชทูต
ภูมิภาคแอฟริกา 
ประจำปี ๒๕๖๔ 

กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ได้จดัการ
ประชุมเอกอัครราชทูตภมูิภาคแอฟริกา ประจำปี ๒๕๖๔ 
ผ่านระบบทางไกล เมื่อวันที่ ๗ - ๘ เม.ย. ๒๕๖๔ โดยที่
ประชุมได้หารือเกี่ยวกับพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง    
ที่สำคัญของแต่ละอนุภูมภิาค (sub-region) ในแอฟริกา      
ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่  
(๑) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙  
(๒) การมีผลบังคับใช้ของเขตการค้าเสรีแห่งทวีปแอฟริกา 
(African Continental Free Trade Area: AfCFTA)  
(๓) บทบาทของมหาอำนาจในภูมภิาค  
(๔) ปัญหาเสถียรภาพทางการเมืองในแอฟริกา 
นอกจากน้ี ท่ีประชุมยังไดร้่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์ของ
ไทยสำหรับแอฟริกา (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕) เพื่อใช้เป็น
กรอบในการดำเนินความสมัพันธ์กบัประเทศต่าง ๆ        
ในแอฟริกาเพื่อร่วมกันฟื้นฟูเศรษฐกิจของไทยในยุคหลัง 
โควิด-๑๙ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะการ
ประยุกต์ใช้แนวทางโมเดล BCG Economy 

๑๐๐ ไม่สามารถ
จัดการประชุม
ตามปกตไิด้
เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคโควดิ-๑๙ 

- ๑๖,๖๓๑.๘๕ 
บาท 

กรมเอเชียใต้ 
ตะวันออกกลาง 
และแอฟริกา 
กระทรวงการ
ต่างประเทศ 



แบบ กตน. ๒ 

๑๑ 

 

นโยบายรัฐบาล 
 

เร่ือง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

นโยบายหลักด้านที่ ๔ 
การสร้างบทบาทไทย
ในเวทีโลก 
      ๔.๑ สร้าง
บทบาทที่สร้างสรรค์
ของไทยในภูมิภาค
และเวทีโลก 
      ๔.๒ เสรมิสร้าง
ความเป็นปึกแผ่น    
ของอาเซียน 

10. ความร่วมมือ
ไตรภาคีระหว่าง 
ไทย - ชิลี - อาเซียน 
ในการฝึกอบรม   
เชิงปฏิบัติการ
ไตรภาคีด้าน Trade 
Policy (Chile - 
Thailand 
International 
Workshop on 
Trade Policy  
for ASEAN 
Members) 

ประเทศไทย โดยกรมความร่วมมอืระหว่างประเทศและ
สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง และ
ชิลีได้เห็นชอบร่วมกันในการดำเนนิความร่วมมือไตรภาคี
ระหว่างไทย - ชิลี - อาเซียน โดยการจัดกิจกรรมการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน Trade Policy สำหรับประเทศ
สมาชิกอาเซียน (Chile - Thailand International 
Workshop on Trade Policy for ASEAN Members) 
โดยเป็นไปตามแผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ ไทย - ชิลี ระยะ ๓ ปี (๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)         
การฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันท่ี ๑๙ - ๓๐ เม.ย. 
๒๕๖๔ โดยได้ช่วยส่งเสริมบทบาทของไทย ทั้งในภูมิภาค
ลาตินอเมริกาและอาเซยีน และทำให้ไทยได้รับการยอมรบั
จากชิลีว่าเป็นประตสูู่ภูมภิาคอาเซยีน และมีบทบาทสำคัญ
ในการช่วยสร้างการเติบโตด้านเศรษฐกิจ สังคม และความ
มั่นคงในภูมิภาค นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีเข้า
ร่วมยังได้ชื่นชมและยอมรับบทบาทของไทยในการเป็น
ผู้ช่วยส่งเสริมใหม้ีการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และ
ความเชี่ยวชาญด้านการค้า เช่น จากชิลีที่มียุทธศาสตร์
นโยบายการดำเนินการค้าและการทำความตกลงการค้าเสรี
กับประเทศหลัก ๆ ทั่วโลกอย่างมปีระสิทธิผล โดยทั้งไทย 
ชิลี และอาเซยีนเห็นพ้องต้องกันว่าความร่วมมือในครั้งนี้
ส่งผลดี ดังนี ้

- เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ 
โรคโควดิ-๑๙ 
ทำให้ต้องปรับ
การจัดฝึกอบรม
มาเป็นลักษณะ
ออนไลน ์

- ๓๙๒,๐๘๐ 
บาท 

 

กรมความ
ร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 
กระทรวงการ
ต่างประเทศ 



แบบ กตน. ๒ 

๑๒ 

 

นโยบายรัฐบาล 
 

เร่ือง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

๑) เพิ่มพูนความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการค้าของประเทศ
สมาชิกอาเซียนและประเทศคู่ค้า รวมถึงประโยชน์ด้าน
การค้าจากการเป็นภาคีสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO)                     
๒) สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) และความสำคญัในการส่งเสริมการค้า      
ในระดับภมูิภาคและระหว่างประเทศ                                                                   
๓) ให้ความรู้เกีย่วกับพัฒนาการของนโยบายการค้า      
และผลกระทบท่ีเกิดจากวิกฤติโรคโควิด-๑๙  
๔) สร้างความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นสำคญัด้าน
เศรษฐกิจของอาเซียนและชิลี เพื่อแลกเปลีย่นและรับ
ประโยชน์จากประสบการณ์ดา้นเศรษฐกิจของชิลี โดย
สำหรับประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีเข้าร่วมเห็นว่าจะนำความรู้
และประสบการณ์ที่ไดไ้ปปรับใช้ตอ่การส่งเสริมการค้าและ
เศรษฐกิจของตน ซึ่งจะช่วยขยายความร่วมมือระหว่าง
ภูมิภาคอาเซียนกับชิลีและภูมิภาคลาตินต่อไป ท้ังนี้ 
ผู้เข้าร่วมเห็นประโยชน์จากการสรา้งเครือข่ายและความเป็น
เอกภาพของอาเซียนผ่านกจิกรรมนี้ 

นโยบายหลักด้านที่ ๔ 
การสร้างบทบาทไทย
ในเวทีโลก 
      ๔.๑ สร้าง
บทบาทที่สร้างสรรค์

11. การประชุม
เจ้าหน้าที่อาวุโส
อาเซียน 

เมื่อวันท่ี ๗ เม.ย. ๒๕๖๔ ปลดักระทรวงการต่างประเทศ  
ได้เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสอาเซยีน ผ่านระบบ
การประชุมทางไกล โดยที่ประชุมได้หารือเกีย่วกับการ
ดำเนินความสัมพันธ์กับภาคีภายนอกและการเตรยีมการ
สำหรับการประชุมระดับผู้นำอาเซยีนอย่างไม่เป็นทางการ

- การประชุมผ่าน
ระบบการ
ประชุมทางไกล 
ทำให้ไม่สามารถ
ซักซ้อมท่าทีกับ

ใช้ช่องทาง    
ทวิภาคีในการ
ซักซ้อมท่าที  
กับประเทศ 
ที่คาดว่าจะเป็น
แนวร่วม 

- กรมอาเซียน 
กระทรวงการ 
ต่างประเทศ 



แบบ กตน. ๒ 

๑๓ 

 

นโยบายรัฐบาล 
 

เร่ือง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ของไทยในภูมิภาค
และเวทีโลก 
      ๔.๒ เสรมิสร้าง
ความเป็นปึกแผ่น   
ของอาเซียน 

เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมา รวมทั้งยังเป็น
โอกาสในการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานในเรื่อง
ต่าง ๆ ของอาเซียน อาทิ การรับมอืกับโควิด-๑๙ และการ
จัดทำวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนหลังปี ค.ศ. ๒๐๒๕      
โดยไทยได้แสดงบทบาทอย่างสร้างสรรค์ในการหาทางออก
สำหรับประเด็นท้าทายตา่ง ๆ 

ประเทศแนวร่วม 
หรือหาทางออก
อย่างสร้างสรรค์
กับประเทศ 
ที่มีท่าทีแตกต่าง
ได้เท่าท่ีควร 

ในเรื่องต่าง ๆ 
และหารืออย่าง
ตรงไปตรงมา
กับประเทศท่ี
คาดว่าจะมี
ท่าทีแตกต่าง
ล่วงหน้า 

นโยบายหลักด้านที่ ๔ 
การสร้างบทบาทไทย
ในเวทีโลก 
      ๔.๑ สร้าง
บทบาทที่สร้างสรรค์
ของไทยในภูมิภาค
และเวทีโลก 
      ๔.๒ เสรมิสร้าง
ความเป็นปึกแผ่นของ
อาเซียน 

12. การประชุม 
High-Level 
Brainstorming 
Dialogue on 
Enhancing 
Complementari- 
ties between   
the ASEAN 
Community 
Vision 2025 and 
the UN 2030 
Agenda for 
Sustainable 

เมื่อวันท่ี ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔ รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และเลขาธิการ
บริหารเอสแคป เป็นประธานร่วมในการประชุมดังกล่าว  
ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ และผ่านระบบการ
ประชุมทางไกล โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน 
สำนักเลขาธิการอาเซยีน หน่วยงานสหประชาชาติ และ 
ภาคีภายนอกต่าง ๆ ของอาเซียนเข้าร่วม โดย 
รองนายกรัฐมนตรีฯ ได้นำเสนอโมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อ
สนับสนุนการขับเคลื่อน Complementarities Initiative 
และการฟื้นตัวอย่างเข้มแข็งของอาเซียนภายหลังโควิด-๑๙ 
นอกจากน้ี ท่ีประชุมไดต้ระหนักถงึความสำคัญของศูนย์
อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาท่ียั่งยืน
ที่กรุงเทพมหานคร ในฐานะกลไกเชิงสถาบันที่สนับสนุนการ
ดำเนินการในดา้นการพัฒนาท่ียั่งยืนในอาเซียน และหลาย
ประเทศ/องค์กรได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะมีความร่วมมือท่ี

- - - - กรมอาเซียน 
กระทรวงการ 
ต่างประเทศ 



แบบ กตน. ๒ 

๑๔ 

 

นโยบายรัฐบาล 
 

เร่ือง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

Development 
(HLBD on 
Complementari- 
ties Initiative) 
คร้ังท่ี ๕ 

เป็นรูปธรรมกับศูนยฯ์ ต่อไป อาท ิสหภาพยโุรป 
สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ และ UN Women 

นโยบายหลักด้านที่ ๔ 
การสร้างบทบาทไทย
ในเวทีโลก 
      ๔.๑ สร้าง
บทบาทที่สร้างสรรค์
ของไทยในภูมิภาค
และเวทีโลก 
      ๔.๒ เสรมิสร้าง
ความเป็นปึกแผ่น   
ของอาเซียน 

13. การประชุม 
ASEAN-UK 
Open-Ended 
Troika Meeting 
คร้ังท่ี ๒ 

เมื่อวันท่ี ๘ เม.ย. ๒๕๖๔ นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วย
รัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการ
ประชุม ASEAN-UK Open-Ended Troika Meeting  
ครั้งท่ี ๒ ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยที่ประชุมได้
แลกเปลีย่นความเห็นและหารือเกี่ยวกับการส่งเสรมิ
ความสัมพันธ์อาเซียนกับสหราชอาณาจักร และการเพิ่มพูน
ความร่วมมือในสาขาที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน อาทิ  
ความร่วมมือด้านสาธารณสุขเพื่อรบัมือกับโควิด-๑๙  
การฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ในโอกาสนี้ ไทยได้ย้ำความสำคญัของการเข้าถึง
และการกระจายวัคซีนอย่างเท่าเทียมและไดเ้สนอใหส้หราช
อาณาจักรร่วมมือกับอาเซียนในเรือ่งโมเดลเศรษฐกิจ BCG 
เพื่อช่วยขับเคลื่อนการฟื้นฟูในยุคหลังโควิด-๑๙ อย่างยั่งยืน
และเข้มแข็ง 

- - - - กรมอาเซียน 
กระทรวงการ 
ต่างประเทศ 



แบบ กตน. ๒ 

๑๕ 

 

นโยบายรัฐบาล 
 

เร่ือง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

นโยบายหลักด้านที่ ๔ 
การสร้างบทบาทไทย
ในเวทีโลก 
      ๔.๑ สร้าง
บทบาทที่สร้างสรรค์
ของไทยในภูมิภาค
และเวทีโลก 
      ๔.๒ เสรมิสร้าง
ความเป็นปึกแผ่น   
ของอาเซียน 

14. การประชุม
ผู้นำอาเซียน 
(ASEAN Leaders’ 
Meeting) 

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรี ได้เข้า
ร่วมการประชุมผู้นำอาเซียน (ASEAN Leaders’ Meeting) 
เมื่อวันท่ี ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๔ ณ สำนักเลขาธิการอาเซียน  
กรุงจาการ์ตา โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนฯ  
ในฐานะประธานอาเซียน ปี ๒๕๖๔ เป็นประธานการ
ประชุม ท่ีประชุมได้หารือเกี่ยวกับความคืบหน้าของ
ประชาคมอาเซียน และการเสรมิสร้างความร่วมมือของ
อาเซียนในการรบัมือกับโควดิ-๑๙ ในการนี้ ไทยได้
เสนอแนะให้อาเซียนใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG เป็น
ยุทธศาสตร์ทางเลือกเพื่อการฟื้นตวัทางเศรษฐกิจของ
ภูมิภาคในยคุหลังโควิด-๑๙ และที่ประชุมยังได้หารือ
เกี่ยวกับสถานการณ์ในภมูิภาคและระหว่างประเทศ 
โดยเฉพาะสถานการณ์ในเมียนมา โดยไทยได้เสนอให้
อาเซียนพิจารณาจดัตั้งกลุม่ “Friends of the Chair”  
เพื่อช่วยประสานงานการสนับสนนุการแก้ไขปัญหาใน 
เมียนมา โดยยดึแนวทาง D4D ได้แก่ การยุติความรุนแรง 
(de-escalate violence) การจัดส่งความช่วยเหลือด้าน
มนุษยธรรม (delivery of humanitarian assistance) 

- - - - กรมอาเซียน 
กระทรวงการ 
ต่างประเทศ 



แบบ กตน. ๒ 

๑๖ 

 

นโยบายรัฐบาล 
 

เร่ือง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

การปล่อยตัวผู้ถูกคุมขัง (discharge of detainees) และ
การหารือ (dialogue) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเรื่องการ
พัฒนา (development) อย่างยั่งยืนในเมียนมา ภายหลัง
การประชุม บรูไนฯ ในฐานะประธานอาเซียนได้ออก
แถลงการณ์ของประธาน โดยระบปุระเด็นที่อาเซียน
เห็นชอบร่วมกันเพื่อแก้ไขสถานการณ์ในเมยีนมา ๕ 
ประการ ได้แก่ (๑) การยุติความรนุแรงและการเรยีกร้องให้
ทุกฝ่ายใช้ความยับยั้งช่ังใจ (๒) การหารืออย่างสร้างสรรค์
ระหว่างทุกฝ่ายทีเ่กี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาว
เมียนมา (๓) ผู้แทนพิเศษ (Special Envoy) ของประธาน
อาเซียนจะช่วยอำนวยความสะดวกกระบวนการหารือโดย
การสนับสนุนของเลขาธิการอาเซยีน (๔) อาเซียนจะให้
ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผ่าน AHA Centre และ  
(๕) ผู้แทนพิเศษและคณะจะเดินทางไปเมียนมาเพื่อพบกับ
ฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเกีย่วข้อง 

นโยบายหลักด้านที่ ๔ 
การสร้างบทบาทไทย
ในเวทีโลก 

15. โครงการงาน
เทศกาลละครไทย 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกยีวร่วมกับกรมสารนิเทศ 
จัดงานเทศกาลละครไทยในญี่ปุ่น (Thai Drama Festival 
in Japan ๒๐๒๑) ในรูปแบบ Live Streaming เมื่อวันท่ี  

๑๐๐ - - สถาน
เอกอัครราชทูต 
ณ กรุงโตเกียว 
ได้รับข้อมลูจาก

- สอท. ณ 
กรุงโตเกียว /
กรมสารนิเทศ 
กระทรวงการ 



แบบ กตน. ๒ 

๑๗ 

 

นโยบายรัฐบาล 
 

เร่ือง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

      ๔.๓ ส่งเสรมิ
ความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและ
วัฒนธรรม 
 

ในญี่ปุ่น๑ ๔ เม.ย. ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นครั้งแรกในการจัดงานเทศกาลไทย
รูปแบบใหม่ท่ีเชื่อมโยงผู้เข้าร่วมชาวไทยและญี่ปุ่นให้ร่วมชม
งานพร้อมกัน แม้อยู่คนละประเทศ ภายในงานมีกิจกรรม
การเสวนาเกี่ยวกับปรากฏการณล์ะครไทยในญี่ปุ่น และ
กิจกรรมพบปะผู้ชมของนักแสดงจากไทยทีวีสีช่อง ๓  
นาดาว และ GMM TV ดำเนินการถ่ายทอดสดแบบ 
Online Streaming ผ่านเฟซบุ๊กเพจ Thai Festival Japan 
(thaifestival.jp) เฟซบุ๊กเพจกระทรวงการต่างประเทศ 
(thaiMFA) และช่องยูทูปของสถานเอกอัครราชทูต  
ณ กรุงโตเกียว (RTETOKYO) 

สถานีโทรทัศน์ 
TV Asahi ว่า 
ปัจจุบันมีกลุม่  
ผู้ช่ืนชอบละคร
ไทยในญี่ปุ่น
รวมทั้งสิ้น
ประมาณ 
๒๐,๐๐๐-
๓๐,๐๐๐ คน 
การจัดงานครั้ง
นี้จึงมีส่วนช่วย
ในการสร้าง
และรักษา
กระแสความ
นิยม รวมทั้ง
เปิดตลาดละคร

ต่างประเทศ 

 
๑ ผลงานเด่นของกระทรวงการตา่งประเทศ ตามนโยบายรัฐบาล ห้วงเดือนเมษายน ๒๕๖๔ 



แบบ กตน. ๒ 

๑๘ 

 

นโยบายรัฐบาล 
 

เร่ือง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ไทยในญี่ปุ่น
ต่อไป 
- การจัดงาน
เทศกาลละคร
ไทยครั้งน้ี  
เป็นการจัดงาน
ในรูปแบบ 
Online 
Streaming 
เป็นครั้งแรก 
ซึ่งน่าจะเป็น
โครงการ
ตัวอย่างสำหรับ
การจัดงาน    
ในลักษณะ
เดียวกันนี้     
ในต่างประเทศ
ได้ต่อไป 
โดยเฉพาะ



แบบ กตน. ๒ 

๑๙ 

 

นโยบายรัฐบาล 
 

เร่ือง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ในช่วงที่การ
เดินทาง
ระหว่าง
ประเทศยังไม่
เป็นไป
ตามปกต ิ

นโยบายหลักด้านที่ ๔ 
การสร้างบทบาทไทย
ในเวทีโลก 
      ๔.๓ ส่งเสรมิ
ความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและ
วัฒนธรรม 
 

16. โครงการ 
“Local to 
Global” 
เพ่ือส่งเสริม
ศักยภาพและ      
ขีดความสามารถ     
ในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการไทย
ในระดับท้องถิ่นสู่
ตลาดต่างประเทศ๒ 

เมื่อวันท่ี ๒ เม.ย. ๒๕๖๔ กระทรวงการต่างประเทศจัดงาน
เผยแพรศ่ักยภาพท้องถิ่นไทยสู่สากล Local to Global: 
Visions of Isan เพื่อนำเสนอศักยภาพและเสริมสร้าง     
ขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย       
ในจังหวัดภาคอีสาน ได้แก่ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ 
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด หนองคาย และมุกดาหาร สู่ตลาด
ต่างประเทศ ผ่านการจัดเสวนา และการแสดงนิทรรศการ
นำเสนอศักยภาพด้านสินค้าและบริการส่งออก การลงทุน  
ในนวัตกรรมและเทคโนโลยี และการท่องเที่ยวยั่งยืน  
โดยมุ่งผลักดันท้องถิ่นไทยให้กลายเป็นผู้เล่นสำคัญ 

- ผู้เข้าร่วม
งาน ณ 
วิเทศสโมสร 
กระทรวง
การต่าง 
ประเทศ
รวม ๒๗๐ 
คน  
- รับชมงาน
ผ่านระบบ
ออนไลน์ 

- ๑. ต้องเร่ง
สร้างความ
ตระหนักรู้ 
(awareness)                 
ในศักยภาพ
ด้านต่าง ๆ 
ของท้องถิ่น   
ที่ยังไม่เป็นท่ี
รู้จักในวงกว้าง 
และสนบัสนุน
การสร้าง
เครือข่าย

๑.๓ ล้านบาท กรมเศรษฐกิจ 
ระหว่างประเทศ 
กระทรวงการ
ต่างประเทศ 

 
๒ ผลงานเด่นของกระทรวงการตา่งประเทศ ตามนโยบายรัฐบาล ห้วงเดือนเมษายน ๒๕๖๔ 



แบบ กตน. ๒ 

๒๐ 

 

นโยบายรัฐบาล 
 

เร่ือง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ที่สามารถสานต่อและพัฒนาศักยภาพของตนเองในตลาด
ต่างประเทศได ้

๕,๗๓๐ 
ครั้ง 

ระหว่าง         
ผู้ประกอบ     
การไทยกับ
หน่วยงาน
ส่งเสริม SMEs 
และ Startups 
ของ
ต่างประเทศ 
โดยทำงาน
ร่วมกับ
หน่วยงาน
ภาครัฐและ
ภาคเอกชนท้ัง
ส่วนกลางและ
ภูมิภาค เพื่อ
สานต่อการ 
บูรณาการ
ภารกิจส่งเสริม
เศรษฐกิจฐาน
รากต่อไป 
 



แบบ กตน. ๒ 

๒๑ 

 

นโยบายรัฐบาล 
 

เร่ือง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

๒. ควรส่งเสริม
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของ
ท้องถิ่นไทย 
ควบคู่ไปกับ
การจัดทำ                    
เนื้อหา 
(content)  
เพื่อชูประเด็น
นวัตกรรมของ
แต่ละภูมิภาค
อย่างมี
เป้าหมาย  
โดยใช้ช่องทาง
ต่าง ๆ  
(outlets)   
ของกระทรวง
การต่าง 

ประเทศ      
เช่น สถาน
เอกอัครราชทูต



แบบ กตน. ๒ 

๒๒ 

 

นโยบายรัฐบาล 
 

เร่ือง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

/สถานกงสลุ
ใหญ่ และ
หน่วยงานทีม 
ประเทศไทย   
ในต่างประเทศ
ในการช่วย
เชื่อมโยง
ศักยภาพ
ท้องถิ่นสู่กลุ่ม 
เป้าหมาย      
ในระดับ
ต่างประเทศ 

ในวงกว้าง 
นโยบายหลักด้านที่ ๔ 
การสร้างบทบาทไทย
ในเวทีโลก 
      ๔.๓ ส่งเสรมิ
ความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและ
วัฒนธรรม 

17. การจัดสัมมนา
เกี่ยวกับโอกาส      
ในการประกอบ
ธุรกิจในลาติน
อเมริกาและ
แคริบเบียน 

๑. ภาพรวม  
๑.๑ กระทรวงการต่างประเทศไดร้่วมกับสภาธุรกิจไทย-
ลาตินอเมริกาจดัสมัมนาเกีย่วกับโอกาสในการประกอบ
ธุรกิจในลาตินอเมริกาและแคริบเบียน เมื่อวันท่ี ๓๑ ม.ีค. 
๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ โรงแรม AVANI 
สุขุมวิท โดยเชิญเอกอัครราชทูตจากภูมิภาคดังกล่าวประจำ
ประเทศไทย ได้แก่ บราซลิ เม็กซโิก ชิลี เปรู โคลอมเบีย 

- งานสัมมนาฯ 
ได้รับความสนใจ
จากภาครัฐและ
เอกชนจำนวน
มาก ซึ่งโดยที่
เป็นช่วงการแพร่
ระบาดของ 

- ๔๙๔,๓๔๐ 
บาท 

กรมอเมริกา
และแปซิฟิกใต ้
กระทรวงการ 
ต่างประเทศ 



แบบ กตน. ๒ 

๒๓ 

 

นโยบายรัฐบาล 
 

เร่ือง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 ปานามา คิวบา และกัวเตมาลา และอุปทูตอารเ์จนตินา 
พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญจากเมืองหลวงร่วมบรรยาย เพื่อสร้าง
ความรู้และความเชื่อมั่นที่จะประกอบธุรกิจกับภูมภิาค
ดังกล่าว โดยมีผูเ้ข้าร่วมกว่า ๔๕๐ คนจากภาคธุรกิจ 
ภาครัฐ และสื่อมวลชน (เป็นการประชุมแบบปกติและผ่าน
ระบบวีดิทัศน์ทางไกล) 
๑.๒ การสมัมนาดังกล่าวสนองตอบพันธกิจการขับเคลื่อน
นโยบายตลาดใหม่ของไทยในลาตนิอเมริกาฯ และสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยหลังโควิด-๑๙ 
๒. ผลการจัดงาน 
๒.๑ ผู้ร่วมงานไดร้ับทราบข้อมลูสำคัญด้าน (๑) สาขาสินค้า
และบริการที่มีศักยภาพ ได้แก่ สินค้าเกษตรและอาหาร 
อุตสาหกรรมยานยนต์ เหมืองแร่ เทคโนโลยีชีวภาพ 
พลังงานสะอาด โลจสิติกสแ์ละโครงสร้างพื้นฐาน         
การท่องเที่ยว สาธารณสุข วิทยาศาสตร์ และการวิจัยดา้น
วัคซีน (๒) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและแรงจูงใจด้านการค้า
และการลงทุนของผู้ลงทุนต่างชาต ิโดยเฉพาะสิทธิ
ประโยชน์จาก FTA ของชิลีและเปรู มาตรการคุม้ครองและ
ปฏิบัติต่อนักลงทุนต่างชาติอย่างเท่าเทียมกันกับนักลงทุน  

โควิด-๑๙ จึงมี   
ผู้ลงทะเบยีน
และเข้าร่วมงาน
ได้เพียงตาม
จำนวนที่
มาตรการใน
ขณะนั้นกำหนด 
(๒๐๐ คน) 
อย่างไรก็ดี 
กระทรวงฯ ได้
จัดให้ผูส้นใจที่
เหลือได้เข้าร่วม
ผ่าน Zoom 
และ Facebook 
live อีกจำนวน 
๒๕๐ คน รวม
เป็นผู้เข้าร่วมรับ
ฟังการสัมมนาฯ 
ทั้งสิ้น ๔๕๐ คน 



แบบ กตน. ๒ 

๒๔ 

 

นโยบายรัฐบาล 
 

เร่ือง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ในประเทศ รวมถึงโอกาสการเป็นศูนย์กลางการผลติและ
การกระจายสินค้าไปยังประเทศตา่ง ๆ ในทวีปอเมริกา และ 
(๓) คู่ค้าที่น่าเชื่อถือในสาขาธุรกิจที่สามารถส่งเสริม
ผลประโยชน์ร่วมกันได้ โดยในการนี้ ทุกประเทศได้ย้ำถึง
นโยบายที่จะกระชับและขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ 
การค้าและการลงทุนกับประเทศไทย เพื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
หลังโควิด-๑๙ 
๒.๒ กระทรวงการต่างประเทศยังได้เชิญ ดร. ลัษมณ 
อรรถาพิช รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) บรรยายพิเศษ
เกี่ยวกับโอกาสและสาขาท่ีเป็นจดุแข็งและความเชี่ยวชาญ
ของลาตินอเมริกาที่จะแลกเปลีย่นองค์ความรู้ ประสบการณ์
หรือลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยใน EEC โดย
เฉพาะที่สอดคล้องในการพัฒนาดา้นเทคโนโลยีการแพทย์
และสาขาท่ีตอบรับ BCG Model อาทิ การบินและระบบ 
โลจสิติกส์ (บราซลิ เม็กซิโก ปานามา) การแพทย์ครบวงจร 
(คิวบา) การเกษตรและเทคโนโลยชีีวภาพ (บราซิล 
อาร์เจนตินา) เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (บราซิล) 
การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและเชิงสุขภาพ (เปรู) และดิจิทลั



แบบ กตน. ๒ 

๒๕ 

 

นโยบายรัฐบาล 
 

เร่ือง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

และ startup (ชิลี) ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากคณะ
เอกอัครราชทูตฯ และอุปทูต 
๒.๓ นอกจากน้ี กระทรวงการต่างประเทศได้เปดิตัวแอป
พลิเคชันโทรศัพท์มือถือ Discover Latin America (DLA) 
ที่ปรับปรุงใหม่ และนิตยสารออนไลน์ DLA MAGAZINE 
ฉบับเดือน มี.ค. ๒๕๖๔ ท่ีนำเสนอหัวข้อหลักเกี่ยวกับมติิ
ความสัมพันธ์ไทย-ลาตินอเมริกากบัการฟื้นฟูเศรษฐกิจ   
หลังโควิด-๑๙ ตามแนวทางของโมเดลเศรษฐกิจ BCG 
แผนงานของกระทรวงฯ ต่อภูมิภาคลาตินอเมริกาฯ  
กระทรวงฯ มีแผนจัดกิจกรรมต่อยอดจากสัมมนาฯ ได้แก่ 
(๑) การประชุมระหว่างเอกอัครราชทูตในลาตินอเมริกาฯ  
๕ ประเทศร่วมกับนักธุรกิจไทย สภาธุรกิจไทย-ลาติน
อเมริกา และผู้บริหาร PTT Trading 
(๒) การจัด Webinar ในหัวข้อต่าง ๆ เพื่อนำศักยภาพและ
โอกาสด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนและโลจสิติกส์ของ
ลาตินอเมริกาฯ มาสนับสนุนนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกจิ
หลังโควิด-๑๙ อาทิ ในหัวข้อการขนส่งสินค้าไทยไปยังลาติน
อเมริกาฯ ผ่านคลองปานามา / USMCA กับโอกาสทาง



แบบ กตน. ๒ 

๒๖ 

 

นโยบายรัฐบาล 
 

เร่ือง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ธุรกิจของไทยในเม็กซิโก / การใช้ประโยชนส์ูงสุดจาก FTA 
ไทย-ชิลีที่จะครอบคลุมสินค้าทุกรายการในปี ๒๕๖๖ 
(๓) ความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูต
ในลาตินอเมริกา และสถานเอกอัครราชทูตลาตินอเมริกาฯ 
ประจำประเทศไทย จัดกิจกรรมจบัคู่ธุรกิจออนไลน ์
(๔) การจัดประชุมระหว่างสถานเอกอัครราชทูต ณ  
กรุงเม็กซิโก กับนักธุรกิจไทยท่ีสนใจร่วมโครงการ 
Economic Roadshow ของสถานเอกอัครราชทูต         
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

นโยบายหลักด้านที่ ๔ 
การสร้างบทบาทไทย
ในเวทีโลก 
      ๔.๔ ส่งเสรมิ
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้าน 
ความมั่นคง  
 

18. โครงการ
ดำเนินงานด้านเขต
แดนระหว่างไทยกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

เมื่อวันท่ี ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๔ นายธานี ทองภักดี 
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย-มาเลเซีย 
(Thailand-Malaysia Land Boundary Committee: 
LBC) (ฝ่ายไทย) เป็นประธานการประชุม LBC  
ไทย-มาเลเซีย (ฝ่ายไทย) ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ ซึ่งประกอบด้วย
ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในฐานะคณะกรรมการ      
และส่วนราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์     
เพื่อรับทราบพัฒนาการล่าสุดของการสำรวจและจัดทำหลัก
เขตแดนทางบกระหว่างไทย-มาเลเซีย และเพื่อสนับสนุน

- - เนื่องจากต้อง
ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-
๑๙ จึงไม่
สามารถ 
ดำเนินการ
หารือ/ประชุม 
ร่วมกับ 

- - กรมสนธสิัญญา 
และกฎหมาย 
กระทรวงการ 
ต่างประเทศ 



แบบ กตน. ๒ 

๒๗ 

 

นโยบายรัฐบาล 
 

เร่ือง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

การพัฒนาพ้ืนท่ีชายแดนไทย-มาเลเซีย ให้เกดิประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ประเทศเพื่อน
บ้านได ้
- การดำเนินงาน
ด้านเขตแดนกบั
ส่วนราชการ  
ต่าง ๆ ของไทย 
ไม่สามารถ
ดำเนินการ
หารือ/ประชุม 
และตรวจสภาพ
ภูมิประเทศ
ร่วมกับส่วน
ราชการต่าง ๆ 
ได้ เนื่องจากต้อง
ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-
๑๙ 



แบบ กตน. ๒ 

๒๘ 

 

นโยบายรัฐบาล 
 

เร่ือง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

นโยบายหลักด้านที่ ๔ 
การสร้างบทบาทไทย
ในเวทีโลก 
   ๔.๕ ขับเคลื่อนงาน
การทูตเชิงรุก        
เพื่อประชาชน 

19. การให้บริการ
ทำหนังสือเดินทาง   
๑๐ ปี 
 

หลังจากท่ีกระทรวงการต่างประเทศริเริ่มการจดัทำหนังสือ
เดินทาง ๑๐ ปี เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ีค. ๒๕๖๔ ราชกิจจา-
นุเบกษาไดเ้ผยแพร่ระเบียบกระทรวงฯ ว่าด้วยการออก
หนังสือเดินทาง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งทำให้ประชาชน
สามารถขอรับบริการจัดทำหนังสอืเดินทางแบบใหม่        
ได้ตั้งแต่วันท่ี ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๔ โดยมีอัตราค่าธรรมเนียม
หนังสือเดินทางฉบับละ ๑,๕๐๐ บาท (เพิ่มขึ้นจากอัตรา
ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางอายุ ๕ ปี ซึ่งอยู่ที่ฉบับละ 
๑,๐๐๐ บาท) โดยได้การตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างด ี

- - - - กรมการกงสลุ 
กระทรวงการ 
ต่างประเทศ 

นโยบายหลักด้านที่ ๔ 
การสร้างบทบาทไทย
ในเวทีโลก 
   ๔.๕ ขับเคลื่อนงาน
การทูตเชิงรุก       
เพื่อประชาชน 

20. การพัฒนา
ระบบตรวจลงตรา
อิเล็กทรอนิกส์     
(e-Visa)  
 

๑. โครงการศูนย์ข้อมูลการตรวจลงตราของไทย (Visa 
Data Center)           
         กระทรวงฯ ร่วมกับบริษัท จันวาณิชย์ จัดอบรม  
การใช้งานและทดสอบระบบ e-Visa ที่สถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ระหวา่งวันท่ี ๑๖ – ๒๕ เม.ย. 
๒๕๖๔ และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ไดเ้ปิด
ให้บริการระบบ e-Visa อย่างเป็นทางการ เมื่อวันท่ี ๒๖ 
เม.ย. ๒๕๖๔ 

๖๐ - - ๒๓,๘๘๐,๐๐๐ 
บาท 
(จาก

งบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 

๓๙,๘๐๐,๐๐๐ 
บาท) 

กรมการกงสลุ 
กระทรวงการ 
ต่างประเทศ 



แบบ กตน. ๒ 

๒๙ 

 

นโยบายรัฐบาล 
 

เร่ือง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

๒. โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลการตรวจลงตราของไทย 
(Visa Data Center) เพ่ือรองรับระบบตรวจลงตรา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Visa)  
    ๒.๑ การเชื่อมโยง Visa Data Center (VDC)          
ของกระทรวงฯ กับระบบ Biometric ของสำนักงานตรวจ
คนเข้าเมือง (สตม.)   
          กระทรวงฯ และ สตม. สามารถเช่ือมโยงฐานข้อมูล 
VDC กับระบบ Biometric ในเชิงเทคนคิไดส้ำเร็จ เมื่อวันที่ 
๒ เม.ย. ๒๕๖๔      
    ๒.๒ การจัดซื้ออุปกรณค์อมพิวเตอร์ของสำนักงาน     
ในต่างประเทศเพื่อรองรับการใช้งานระบบ e-Visa 
          กระทรวงฯ ได้อนุมัติและจัดส่งงบประมาณ   
จำนวน ๓,๖๗๕,๐๐๐ บาท สำหรบัให้สถานเอกอัครราชทูต
และสถานกงสุลใหญ่ จำนวน ๒๓ แห่ง ท่ีมีกำหนดเปิดใช้
งานระบบ e-Visa ภายในครึ่งปีแรกของปี ๒๕๖๔ จัดซื้อ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการใช้งานระบบ e-Visa 
แล้ว 

- - เห็นควรให้
เชื่อมโยงข้อมูล
การตรวจ       
ลงตราเข้ากับ
ระบบ
ตรวจสอบและ
คัดกรอง
ผู้โดยสาร
ล่วงหน้า 
(Advance 
Passenger 
Processing 
System: 
APPS) ของ
บริษัทการท่า
อากาศยาน 
ไทยฯ ในลำดับ
ต่อไป เพ่ือให้
ระบบ e-Visa 
สามารถ
ให้บริการ     

(ข้อ ๒.๑) 
ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(รอเบิกจ่าย
งบประมาณ 

จำนวน 
๖,๐๐๐,๐๐๐ 

บาท 
ภายใน

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๔) 

 
(ข้อ ๒.๒) 
ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(รอเบิกจ่าย
งบประมาณ 

กรมการกงสลุ 
กระทรวงการ 
ต่างประเทศ 



แบบ กตน. ๒ 

๓๐ 

 

นโยบายรัฐบาล 
 

เร่ือง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ได้อย่างครบ
วงจรมากยิ่งข้ึน 

จำนวน 
๓,๖๗๕,๐๐๐ 
บาท ภายใน
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๔) 
นโยบายหลักด้านที่ ๔ 
การสร้างบทบาทไทย
ในเวทีโลก 
   ๔.๕ ขับเคลื่อนงาน
การทูตเชิงรุก        
เพื่อประชาชน 

การให้ความ
ช่วยเหลือแรงงาน
ไทยในอิสราเอล  
จากเหตุการณ์ความ
รุนแรงในอิสราเอล
และปาเลสไตน์
ในช่วงเดือน
เมษายน - 
พฤษภาคม ๒๕๖๔๓ 

ตั้งแต่เริม่เทศกาลรอมฎอนเมื่อวันที่ ๑๒ เม.ย. ๒๕๖๔  
ได้เกดิสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอลและปาเลสไตน์  
ซึ่งต่อมาสถานการณไ์ด้ขยายวงไปสู่การโจมตีอสิราเอล   
ด้วยจรวดจากฉนวนกาซาและการโต้ตอบด้วยปฏิบัติการ
ทางอากาศโดยอิสราเอลอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาถึง ๑๑ วัน 
กระทั่งอิสราเอลและกลุม่ฮามาสได้ตกลงหยดุยิงเมื่อวันท่ี 
๒๑ พ.ค. ๒๕๖๔ ความรุนแรงครั้งนี้ส่งผลใหม้ีผู้เสียชีวิตและ
ได้รับบาดเจบ็จำนวนมาก รวมถึงแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ใน
อิสราเอล (ส่วนใหญ่ทำงานในชุมชนและนิคมเกษตรกรรม) 
ราว ๒๕,๐๐๐ คน ในจำนวนนี้ ราว ๔,๐๐๐ คนทำงาน 
อยู่ใกล้ฉนวนกาซา โดยจนถึง ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๔ มีคนไทย
เสียชีวิตในเหตุการณ์ความรุนแรงดังกล่าว ๒ รายและไดร้ับ

- - - - สอท. ณ กรุง
เทลอาวีฟ / 
กระทรวงการ
ต่างประเทศ 

 
๓ ผลงานเด่นของกระทรวงการตา่งประเทศ ตามนโยบายรัฐบาล ห้วงเดือนเมษายน ๒๕๖๔  



แบบ กตน. ๒ 

๓๑ 

 

นโยบายรัฐบาล 
 

เร่ือง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

บาดเจ็บ ๙ ราย ในการนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้
ดำเนินการเพื่อคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแรงงานไทย
ในอิสราเอล ดังนี้  
(๑) การประกาศเตือนและประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติ    
ในสถานการณ์ความไม่สงบ ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ความไม่
สงบ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟได้ประกาศ
เตือนคนไทยใหเ้พิ่มความระมดัระวัง ประชาสัมพันธ์แนว
การปฏิบัตตินเมื่อได้ยินเสยีงสัญญาณแจ้งเตือนภัย รวมถึงได้
ประสานงานกับหัวหน้าแรงงานไทยในพ้ืนท่ีต่าง ๆ เพื่อ
ติดตามผลกระทบต่อคนไทยอยา่งใกล้ชิดมาโดยตลอด 
(๒) การประสานงานเร่ืองคนไทยเสียชีวิตและได้รับ
บาดเจ็บ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประสานกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องของอิสราเอลอย่างใกลชิ้ดเพื่อประสานงานการ
ส่งศพผู้เสียชีวิตกลับไทยและตดิตามดูแลคนไทยทีไ่ด้รับ
บาดเจ็บ ดังนี ้
(๒.๑) เมื่อวันท่ี ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๔ สถานเอกอัครราชทูตฯ  
ได้จัดพิธีไว้อาลัยและส่งศพแรงงานไทยที่เสยีชีวิตทั้งสองราย 
(นายวีรวัฒน์ การุญบริรักษ์ และนายสิขรินทร์ สงำรัมย์)    
ที่ท่าอากาศยานเบนกูเรยีน โดยมีเอกอัครราชทูตฯ ผู้แทน



แบบ กตน. ๒ 

๓๒ 

 

นโยบายรัฐบาล 
 

เร่ือง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

กระทรวงการต่างประเทศอิสราเอล ผู้แทนท่าอากาศยาน
เบนกูเรียน และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วม 
และภายหลังพิธีฯ เอกอัครราชทูตฯ ได้หารือกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องของอิสราเอลเพื่อขอใหช่้วยติดตามและเร่งรดั
การจ่ายเงินชดเชยและสิทธิประโยชน์ของแรงงานท่ีเสียชีวิต
ทั้งสองราย ท้ังนี้ ศพของแรงงานท่ีเสียชีวิตได้ถึงท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิเมื่อวันท่ี ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๔ และไดล้ำเลียงถึง
ภูมิลำเนาที่จังหวัดเพชรบรูณ์และบุรีรัมย์เรียบร้อยแล้ว 
(๒.๒) เมื่อวันท่ี ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๔ เอกอัครราชทูตฯ และ
ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และฝา่ยแรงงานได้
เดินทางไปเยี่ยมแรงงานไทยที่ไดร้บับาดเจ็บสาหสั 
(นายอัตรชัย ธรรมแก้ว) ท่ีโรงพยาบาล Soroka ในเมือง 
Beer Sheva เพื่อให้กำลังใจ รวมถึงมอบอาหารและของ
เยี่ยม ขณะเดียวกัน กระทรวงการต่างประเทศกไ็ด้
ประสานงานกับครอบครัวผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิด 
(๓) การรักษาความปลอดภัยของแรงงานไทยในอิสราเอล 
(๓.๑) สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดย้ำ้คำขอให้ฝ่ายอิสราเอล
ช่วยดูแลรักษาความปลอดภัยของแรงงานไทยในหลาย
โอกาส โดยเอกอัครราชทูต ณ กรงุเทลอาวีฟได้ยกคำขอ



แบบ กตน. ๒ 

๓๓ 

 

นโยบายรัฐบาล 
 

เร่ือง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

เรื่องนี้ต่อนายกรัฐมนตรรีัฐอิสราเอลโดยตรงระหว่างการ
บรรยายสรุปสถานการณส์ำหรับนกัการทูตต่างประเทศ     
ในอิสราเอลเมื่อวันท่ี ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๔ ซึ่งฝ่ายอสิราเอลให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยได้จัดเจ้าหน้าท่ีฝึกอบรมวิธีการ
ปฏิบัติตนเมื่อได้ยินเสียงสญัญาณเตือนภัย จัดส่ง
นักจิตวิทยาไปพูดคุยและให้คำปรกึษาแก่แรงงานไทย 
รวมถึงรับท่ีจะจดัให้มีระบบเตือนภัยและการตดิตั้งบังเกอร์
หลบภัยทีเ่พียงพอและทั่วถึง 
(๓.๒) เมื่อวันท่ี ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๔ พลโท กาบี อัซเกนาซี 
(Gabi Ashkenazi) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศรัฐอิสราเอล ได้โทรศพัท์ถึงนายดอน 
ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือแสดงความเสยีใจกรณี      
คนไทยในอิสราเอลเสียชีวิตและไดร้ับบาดเจ็บ โดย 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศไดย้้ำคำขอให้ฝ่ายอิสราเอลดูแลความปลอดภัย   
ของแรงงานไทยในอิสราเอล รวมถึงแสดงความยินดีกับการ
หยุดยิง 



แบบ กตน. ๒ 

๓๔ 

 

นโยบายรัฐบาล 
 

เร่ือง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

(๓.๓) เมื่อวันท่ี ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๔ สถานเอกอัครราชทูตฯ   
ได้ลงพืน้ท่ีเยีย่มและให้กำลังใจแรงงานไทยประมาณ ๔๐ 
คนในนิคมเกษตรกรรมท่ีไดร้ับผลกระทบ และเน้นย้ำข้อควร
ปฏิบัติในกรณีฉุกเฉินตา่ง ๆ ตลอดจนได้มอบสิ่งของจำเป็น
และเครื่องใช้ประจำวันแก่แรงงาน และได้ตรวจเยี่ยมพื้นท่ี
เกิดเหตุพร้อมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของอิสราเอล  
(๔) ประธานาธิบดีแห่งรัฐอิสราเอลโทรศัพท์ถึงครอบครัว
ของไทยไทยที่เสียชีวิต เมื่อวันท่ี ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๔  
นายรูเวน ริฟลิน (Reuven Rivlin) ประธานาธิบดีแห่งรัฐ
อิสราเอล ไดโ้ทรศัพท์ถึงครอบครัวของแรงงานไทยที่
เสียชีวิตในอิสราเอล ๒ ราย เพื่อแสดงความเสียใจ  
โดยกระทรวงการต่างประเทศได้ชว่ยประสานงานและ
อำนวยความสะดวกการโทรศัพทด์ังกล่าว 
(๕) การเตรียมการสำหรับการอพยพแรงงานไทย 
(๕.๑) แมส้ถานการณ์ในขณะนี้จะยังไม่มีความจำเป็นต้อง
อพยพแรงงานไทยในอิสราเอลกลบัประเทศ แต่กระทรวง
การต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตฯ กไ็ด้ตดิตาม
สถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมแผนให้ความช่วยเหลือ
และอพยพคนไทยในอสิราเอลไว้แล้วหากมีความจำเป็นต้อง



แบบ กตน. ๒ 

๓๕ 

 

นโยบายรัฐบาล 
 

เร่ือง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน ร้อยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปัญหา/ 
ข้อขัดข้อง 

ข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

อพยพคนไทยออกจากอิสราเอล โดยกระทรวงการ
ต่างประเทศพร้อมจัดการประชุมคณะทำงานศูนย์
ประสานงานฉุกเฉิน (Rapid Response Center: RRC)    
ซึ่งเป็นกลไกหลักในการให้ความช่วยเหลือและอพยพคนไทย
ในสถานการณ์ฉุกเฉินของกระทรวงการต่างประเทศ       
เพื่อซักซ้อมแนวทางการอพยพคนไทยร่วมกับหน่วยงาน    
ที่เกี่ยวข้องภายใต้คณะทำงานฯ ทันที 
(๕.๒) ในช้ันนี้ มีแรงงานไทยในนิคมเกษตรกรรมที่ประสบ
เหตุแสดงความประสงค์ที่จะเดินทางกลับไทยจำนวน ๑๘ 
คน ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ไดจ้ดัให้แรงงานท้ัง ๑๘ คน
เดินทางกลับประเทศไทยแล้วเมื่อวันท่ี ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๔  

 
 

 ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 


